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 ورزش و آثار آن در سالمت و پیشرفت دختران و پسران جوان

 ، فاطمه ابویی، فاطمه جبینیان، سیده مهتاب پورمازار1خاطره خانجانخانی





 دهکیچ

گف اگرهرم تینقشواهت  ورزشرادریابد،ب  اریازمشکالتسالم آنتوانیمبدوناک

جامعهبرطرفخواهداد؛چراههانصورزاکارمعتوالًس گارین  ا ،باهتغذیاهساالماهت ا 

وهتتراهلخشون هندیم،ازااصابآرا تریبرخورداراس ،انرژیخودرادرس مصرفدهدیم

فردیدرزم نهورزش،یکیازموضوااتمهمروانشناسییهاتفاوتمروز مطالعهواصبان  اس اا

ورزشبارپ شارف ساالم تحق قااتزیاادیانجاا ر تاأثاپژوهشگراندررابطهباباادیمورزای

انصساالموتندرسا معتاوالًازموقع ا وپ شارف ااغ یکیاتجربهنشانداد اس اندداد 

اجتتااای،مآالیهایآلودگادچاقوهندبرخورداراس اورزشازمبتالادنبهبهترین ب بهافر

ایقاویبااندیشاهم  تاًودینتایمهند،ذهنراتقوی س گارهش دن،موادمندرواااج وگ ریمی

دراینپژوهشبهبررسیاثارات.برمشکالتومعتالتخانوادگیواجتتاایبهترفا قآمدتوانیم

ومحاسنآنرایادآوریخواهمهردامیپردازیمبرسالم دخترانوپ رانجوانورزش

 ورزش، سالمت، دختران، پسران. :یدیلک یها واژه

 

 مقدمه

قالرسولاهلل)ص(:طوبیلتناس موهانا شههفافاًوقوا اداداً

:پ امبراهر )ص(فرمود

معاشخوددرآمدداردوقوایبادنشن رومنادخوابن ه یاس ههاسال راپذیرفتهوبهقدر 

.اس 

اواملوراثتی رتأثاهت  ورزشدرسالم واادابیبرهتگاناثباتاد اس ازندگیان انتح 

،امااایانموضاعااوندیمابدنتوسطوراث تعریافهاییژگیوومح طیاس ااگرچهب  اریاز

ناپذیریس  تمف زیولوژیکبدنازطریقمح طبااادادرطاولاابانهروز رتأثدل  یبرتواندینت

                                                           
1
 مجتتعاما رضادانشگا ا و پزاکیوخدماتبهدااتیودرمانیاه دصدوقییزد 

email: Kh.khanjankhani@gmail.com 
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ااینمقدارهوان ازمندمکان  مقویایبارایاودیمماجابهجاهاییهرل ترهوادر10-16حدود

های  فعالاحالاگرایناندا بهواسطهدهدیمد وبازد اس واینهاررااندامیبهنا اشانجا 

امتاسفانهامرورزشدریابدیمزانه،بهاندامیقویتبدیلاود،هاراییبدنیان انبهمراتبافزایشرو

هشورمادرب نپ رانب شازدختراننتوددارداپ رانازهتانابتدایهودهیباوسایلوابزارهای

دربزرگ االیاسا اهااآنوهت نموضوعمقدمهایبرانجاا ورزشاوندیمبازینظ رتوپآانا

برابرب شترازدختراناس ؛ایندرحالیاس 2انجا ورزشدرب نپ راندهدیمنشانهاپژوهش

.اودیمههن ازبهورزشدردخترانب شازپ راناح اس

انجا اد ههدراینجاذهارییهاپژوهشدرخصوصاثراتورزشبرسالم دخترانوپ رانجوان

.اودیم

 رات ورزش بر سالمت دختران جواناث

ورزشبررویم زانجاذبآهانانجاا  رتأثدانشآموزدختروباهدف32درپژوهشیههبرروی

ازبروزهتنونیاحتتاالًوهندیماد؛نشاندادورزشدرجذبآهنبهاکلفریت نهتکب  اری

رورزاکارچاقانجاا ااد، دخترانغنفراز20(پژوهشیدیگرههبرروی1)ااودیمهاج وگ ری

موجابهااهشوزنیداریبهطورمعناتواندیمیاد رو منظممانندپی بدن کفعالینشانداد

(2نسر دردخترانچاقاودا) بدنوبهبودان ول

زانتراهماساتنواندر میوباهدفبررس   بال نفردخترورزاکاروال16درپژوهشیههبرروی

یرورزاکاراندارا ورزاکارانن ب بهغومقای هبادخترانغ رورزاکارانجا اد،نشاندادهاآن

تاراهمیدارایهتاریهاامهر ه تکواندوهارانههدرناحیبودند،بهاستآنایباالتریتراهماستنوان

(3)بودنداینتری پایاستنوان

انجا اد،نشاندادانجاا دو PMS انمبتالبهیشجونفرازدان 20هتچن ندرپژوهشیههبرروی

(2)اس امؤثر PMS میازاالیناایوااطفیمبدنیاهشاالهدریهوازی ورزا ما فعال

 اثرات ورزش بر سالمت پسران جوان

شغ ظا ینفردوند مردجوانانجا اد،یننت جهحاصلگش ههافزا15درپژوهشیههبرروی

ناوعیژگایلو ابهدلاحتتاالًانتقالدهند پالستادردوندگانجوان،های نپروتئزولسر و هورت

دوچرخه12(پژوهشیدیگرههبرروی6باادا)یی وانتقالموادپالستا ،ادتفعالی بدن فعال

ید پ رخلم رورزاکارانازن رورزاکارنشاندادورزاکارانن ب بهغ مردغ12سوارمردننبهو

درورزااکارانیناتمنظمدوچرخاهساوارینتتر ،هتچنبااندیمبرخورداریبهترین پوپروتئ ول

دانشآموزپ رانجا اد،نشان13(درپژوهشیههبرروی5)ااودینتو دات منجربهاسترساه 
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شیبااثافزا (VO2max) نه ش بیژنمصرف  ه%ا10تا56باادتی ورزا دور فعالیکداد

انچاقوافارادناباال هودهدر IL-5 و CRP یشاواملالتهابید،افزا گ بولسفهاییرگرو زپاسخ

پ رانچاقنابال رایوالتهابیتنیپاسخاتواندیمی ورزا اهتچن نفعالاودیماضافهوزنیدارا

11پژوهشایدیگارهاهبارروی(1شدهدا)یورراافزاهمذیهاااخصازیزانبرخ فعالسازدوم

،ی بادن ههدفشانازانجا فعالهینوجوانانچاقیپ رچاقوسالمانجا ادنشاندادبرانوجوان

-یق بایهااپاسخازین درسطحمعیونچرب داس  هایوارتقایشمصرفانرژیاهشوزن)افزاه

ین اب باهپادالزدنرویماوثرتری بادن ادنباادتمتوساط،فعالی دو (اس ،فعالیاروق

یطوالنهای  فعالبرنامه رتأثوباهدفمطالعهپ ر22(درپژوهشیههبرروی1)دوچرخهاس ا

انجا اد،اینهاآننوژنسر یبر نوف  تئ نواهنشگر،هتوس مدتاناوفوتبالبرغ ظ پروتئ

 مدت)اانا(،اااخصتاود بادنیطوالنیهوازی بدن فعالینت جهحاصلگش ههاواملالگو

(BMI)ازتواننادیما)ناهاادتهاار(ینهفتگایکوحجامتتاریولوژیز فی،سطحنن  آمادگ

(0).ورزاکارانجوانباادیاروق-یق بیالتهابزایراتنشانگرها  اتد اثرگذاربرتغیهامؤلفه

 نتیجه گیری

نت جهگرف انجا ورزشبرهاردوجانساثاراتمآبتایخواهادتوانیمباتوجهبهمواردیاداد 

ورزاایراباههاای بآستواندیممانندفوتبالوب کتبالهاورزشداا اهرچندههانجا برخیاز

ازتعداداینحوادثهاسا وباره ف ا ورزشافازوداتوانیمهترا دااتهبااد؛بااتناذتداب ری

تام ئول نامردانشجویانرابهتنهادوواحددرسیترب ا بادنیمحادودداویمبنابراینپ شنهاد

نکنندوارایطیفراهمآورنداوقاتفراغ دانشجویانباورزشپراودا

 منابع

هترا باامصارفمکتالیناتهوازیتتر رتأث"(1300،معصومها)یهاظتارمتانپور،محتدرضاا1

نسار دختارانینوتران افر تی ،آهان،فاریقرمز،هتاتوهریهاگ بولن، زانهتوگ وب آهنبرم

.230-13:233ومشزم تاناها"جوان

اد  ااثارورزشپیبررس"(1310،ح نا)یا،فرهادادانشتند نیمارحتان د ن  بزاد ،س احب2

کیدانشااگا ا ااو پزااایامج ااها تاا"نساار دختاارانچاااق باادنوان ااولیزانچرباا اابرمیرو

.26-13:11زنجانا

 ماساتنوانهزانترا  همیمقا"(1316درضاا) درضااهاتف،حت ،سین دااطارزاد ح  ژ ،ناه اب3

(BMD) ا"ارکرورزاا ار(وغهواندوک  وت بال ار)والکوقدرتاتالتدردوگرو دخترانورزا

00-0:13رانایاکیهپزایمج ها و پا
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باریهاوازی ورزاا فعال رتأث"(1315ا)ی  نژاد،لیامص یا اباس,ین اگا زهرانژاد,یامص 2

،دانشاگا ا او کید پزااکامج هدانش"یتصادفین بالییارآزماهدردختران:یقاادگ شپسندر 

63-56:20تهراناکیپزا

زولو راتهورمونهاورت  ارتباطتغ"(1311رشامحتدزاد ،ح نا) ،هیارانور ان،بنت ب اترت6

اا او "دردونادگانجاوانیدهاوازیاادی بادن اانتقالدهند پالستامتعاقبفعالهای نپروتئ

.00-13:11وورزشایتهحر

  تاا ،وضاعیدان اه ای آنتا  هظرفیمقا"(ا1310،الهها)یانهگریامعتارمقد ،مژگاناطالب5

ا"رورزااکار بااافارادغیورزاکارانراتهدوچرخهساوارین پوپروتئ مرخل وون دات استرساه 

ا10-2:26ایته  حریورزشوا و ز

یپاساخبرخا"(1310ا)یان،ا ا اصغراقاساتنی،ا ی،ابدالرضاافالحیهاظتای،اباسع ینی اگا1

ج  اهیاکدرپ رانچاقنابال ن اب باهیاروق-یق بهای تاریبیتنیوایالتهابیهاااخص

225-12:211رانای ما زومتابولیامج هغدددرونر"وتا مدتهی ورزا فعال

هیمح اناجاابریااحتاد اامحتادنیا،مرتتا نیا،محتدرضااحاج نیاحامدی،مهدیازارا1

  امنت افدوناوعفعالیهاادتدریومصرفانرژیونچرب داس  ها"(1310،محتدا)هیاهر

 ام زومتابولیاامج اهغادددرونر"درپ اراننوجاوانچااقیدوچرخاهساواردنویدویورزا

.203-12:213رانایا

مادتیطوالنهای  فعالبرنامه رتأث"(1300دا) ان،مج وز چهایانپور،ا یدر اناظم،فرزاداح0

مج اها"نوژنسر پ راننوجاوانیبر نوف  تئ نواهنشگر،هتوس اناوفوتبالبرغ ظ پروتئ

21-11:16هتدانایدرمانیوخدماتبهدااتکیدانشگا ا و پزایا ت















Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

